TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção Estadual do SINDISEAB - Sindicato Estadual dos Servidores da Agricultura,
Meio Ambiente, Fundepar e Afins, no uso de suas atribuições legais e em atendimento
às disposições estatutárias (clique e leia o Estatuto Social), e as deliberações de
reunião de Direção, CONVOCA, a Vice Presidente Elci Terezinha Veiga Costa, o
Tesoureiro Geral Mário do Rocio Kulyk, o Secretário Geral Temístocles Vital
e/ou o 1ª Secretário Geraldo Carvalho de Oliveira, para uma reunião de trabalho da
Presidência, Vice Presidência, Secretário Geral e Tesouraria Geral, que se realizará
na quinta feira, dia 19 de janeiro de 2017, em primeira convocação às 8h30, e em
segunda convocação, às 9h, na sala de reuniões do SINDISEAB - fundos, localizada
na Rua Manoel Pedro, 711/729, Cabral, Curitiba, para (observando as deliberações
das instâncias deliberativas, conforme anexo I desse edital, e a plataforma eleitoral da
gestão 2016-2019), apreciar:
1) PLANO DE ATIVIDADES 2017 (clique aqui)
9h às 10h30: calendário geral de atividades, ações e lutas. Contexto: 2017 exige um
planejamento de atividades que contemple formação, mobilização, comunicação,
integração, unidade de energias e forças para travar a luta nos Municípios, Estados e
em Brasília, contra a avalanche de tentativas de retiradas de direitos advinda do
Congresso Nacional e do Governo Federal, que repercutirá nos Estados e Municípios.
2) ORÇAMENTO 2017 (clique aqui)
10h30 às 11h30: peça orçamentária de 2017. Contexto: A reorganização dos
pagamentos/plano de contas do SINDISEAB permite o desenho de uma peça
orçamentária já no primeiro ano da gestão. Pela primeira vez uma gestão sindical
apresentará uma peça orçamentária anual, mais um compromisso assumido na
plataforma de trabalho que coloca-se em prática.
Para melhor objetividade nos trabalhos, não haverá discussão de assuntos estranhos
ao edital de convocação.
Cumpra-se!
Curitiba, 03 de janeiro de 2016.
Donizétti Aparecido Rosa da Silva
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2016-2019
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ANEXO I - Convocação para reunião de trabalho da Presidência, Vice
Presidência, Secretário Geral e Tesouraria Geral - gestão 2016-2019.

Nota explicativa:
A gestão 2013/2016, entregou à gestão 2016/2019 um patrimônio maior do que
o recebido da gestão 2010/2013, o que demonstra a responsabilidade das
gestões ao longo dos anos, com a aplicação dos recursos de nossos
associados. Recebemos um total de R$ 1.470.323,24, sendo R$ 599.089,05,
representado pela relação de patrimônio, e R$ 871.234,19 em espécie, sendo
R$ 814.348,17 em aplicações financeiras, e R$ 56.823,02 em créditos de
precatórios.

Com base nas informações contábeis dos últimos 5 anos, especialmente dos
anos de 2015 e 2016, nas deliberações e anseios da base, expressos no plano
de atividades, elaboramos a peça orçamentária para o ano de 2017. Em termos
comparativos os resultados já realizados das contas do SINDISEAB ao longo
dos últimos 5 anos são: 2011, déficit de R$ 7221,58, 2012 a 2015, superávit de
R$ 1078,40, R$ 990,52, R$ 16.705,20 e R$ 36.809,34, respectivamente. A
contabilidade do exercício de 2016 será fechada pelo contador apenas em
março, quando se fará a prestação de contas que será apresentada no
Encontro Estadual no mês de abril. Porém, temos controle de tudo,
trabalhamos em 2016, especialmente após a posse, com peças orçamentárias
mensais de olho no equilíbrio financeiro, o que deverá garantir em 2016 um
superávit 94% superior ao obtido em 2015. Na peça orçamentária de 2017,
mantida as condições financeiras prevista para a economia brasileira,
atenderemos compromissos assumidos na plataforma de trabalho, e há uma
previsão, descontando o rendimento com as aplicações já existentes, de um
superávit real superior à soma dos superávits realizados dos períodos citados
acima (2011 a 2015)
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O planejamento foi feito com trabalho, dedicação e
conhecimento do dia a dia da entidade.
Os primeiros 5 meses de gestão dedicamos ao fechamento do exercício de
2016, seguindo o plano de ação da gestão anterior, encaminhando as lutas da
data base, da promoção e progressão, do enquadramento e das ações
judiciais. Ajustamos e registramos em cartório os atos que dão conformidade à
plataforma de trabalho eleita pela base, e que é a bússola da gestão.

No dia 27 de julho de 2016 (clique aqui e veja ata) tomou posse a CHAPA
TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. A
base elegeu muito além de pessoas, votou nas propostas, na plataforma de
trabalho, construída por ela como um todo (clique e confira os relatórios e
avaliações da base referente as gestões de 2010 e 2013, e 2013 a 2016). A
nossa plataforma de trabalho está comprometida com a luta pelas pautas de
reivindicações gerais do SINDISEAB e do FES, e específicas de cada órgão da
base, e pela campanha salarial. Entre as propostas estão o investimento em
informatização, valorização dos funcionários do sindicato e planejamentos das
ações e financeiro. Investiremos também na renovação, integração dos
núcleos, visita aos locais de trabalho e na gestão participativa. O investimento
em formação, no trabalho de base, nas assessorias jurídicas e econômica são
algumas das prioridades (clique aqui e veja o plano de trabalho da gestão).

Dos dias 01 a 25 de agosto de 2016 fizemos reuniões com os funcionários, as
assessorias, com a base nos locais de trabalho e de direção. As deliberações
organizativas que dão conformidade à gestão podem ser conferidas nos
seguintes documentos, anexos da ata de direção (clique aqui e leia a ata):


ACT - acordo coletivo de trabalho com os funcionários, no qual
corrigimos todas as perdas e disfunções. Para a funcionária que faz
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limpeza, dois dias na semana, a situação foi regularizada dentro do que
prevê a legislação para o caso, assegurando-lhe todos os direitos
trabalhistas;


Portaria 02/2016: estabelece procedimentos para organização dos
pagamentos e prestação de contas do SINDISEAB;



Portaria 03/2016: estabelece procedimentos quanto ao horário de
funcionamento do SINDISEAB e de trabalho dos funcionários;



Portaria 04/2016: ratifica a portaria 03/2014 (apreciada nas AGOs de
março de 2015 e abril de 2016), ajusta valores e ratifica os demais
procedimentos quanto ao deslocamento de diretores e associados;



Portaria 05/2016: ajusta e ratifica procedimentos para uso do salão de
convivência - eventos do SINDISEAB.

No dia 26 de agosto de 2016, realizamos uma AGO (Clique aqui e leia a ata).
Na ocasião apresentamos por meio do jornal 229 (clique aqui e veja), e falas da
Direção Estadual, um resumo dos 30 dias da gestão, o que foi feito para ajustar
e registrar em cartório os atos que dão conformidade à plataforma de trabalho
eleita.

No dia 01 de setembro de 2016, apenas três dias úteis após o encerrada a
AGO, a Direção Estadual encaminhou o boletim número 5, oportunizando às
Direções Regionais em conjunto com a base, conforme deliberação da AGO,
que debatessem e sugerissem itens à minuta de pauta de reivindicação
apresentadas, e de como poderíamos consolidar o indicativo de greve (Clique
aqui e veja as orientações do boletim). Paralelamente a isso ampliamos a
discussão pelo email, no grupo whatsapp de direções e nas visitas e reuniões
em diversos locais de trabalho, sobretudo, na capital, na Agricultura e no Meio
Ambiente.

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019

Os meses de outubro, novembro e dezembro foram marcados por várias
reuniões e visitas nos locais de trabalho, negociações, mobilizações em busca
do pagamento da data base, promoção e progressão, luta pelos demais itens
das pautas de reivindicações, e confraternizações natalinas. Por meio de
reunião de Direção (clique aqui e leia a ata) e com o Departamento Jurídico
(Clique e leia ata) encaminhamos todas à deliberações da AGO:


Consolidou-se a pauta geral do SINDISEAB e específica por órgãos da
base;



Consolidou-se o plano básico de atividades 2016/2017;



Aprovou-se

a

portaria

06/2016,

que

fixa

valor

e

estabelece

procedimentos quanto ao repasse de recursos para confraternizações
natalinas na OLTS de Curitiba e nos Núcleos Sindicais do interior;


Encaminhou-se novas ações judiciais.

Curitiba, 03 de janeiro de 2016.
Donizétti Aparecido Rosa da Silva
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2016-2019

